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1 Inleiding
Midden jaren '90 ben ik begonnen in Hofstadters Gödel, Escher, Bach [9]. Dit boek koppelt 
wiskunde en filosofie, kunst en muziek aan elkaar op een werkelijk prachtige manier. Het eerste 
deel heb ik ook echt gelezen, aan de andere delen ben ik nooit toegekomen. Mijn interesse in dit 
boek werd tijdens mijn studie gewekt door het college over deterministische en niet-
deterministische eindige automaten. Juist de combinatie van verschillende disciplines in dit boek 
sprak mij zeer aan. Mijn broer zocht juist vanuit de muziekwetenschap de wiskunde op in zijn 
masterscriptie [10]. Hij neemt Pythagoras en de harmonie der sferen als basis in zijn analyse van 
moderne klassieke muziek. Deze aspecten zorgden er voor dat ik bij de keuze van een onderwerp 
er voor gekozen heb om juist die verbinding buiten de wiskunde weer op te zoeken. 

De didactische basis voor deze scriptie ligt in Van de Craats' Zebra boekje De juiste toon [4]. 
Zebra boekjes bieden leerlingen uit de 5 en 6 VWO de mogelijkheid om kennis te maken met 
Wiskunde die net buiten het standaard curriculum valt. Van de Craats laat leerlingen in dit boekje 
kennismaken met de wiskunde achter geluid en muziek door onder andere te vertellen over 
Pythagoras en Fourier.

Om het onderwerp van deze scriptie enigszins in te perken, beperk ik mij tot het bieden van een 
uitgebreider historisch perspectief op deze twee personen dan Van de Craats geeft in de eerste 
twee hoofdstukken. Daarnaast is een website gemaakt die leerlingen visualiserende en 
verklankende ondersteuning biedt bij het doorwerken van dit boekje. 

Het allereerste begin van de muziekwetenschap ligt bij Pythagoras en de Pythagoreeërs. Het 
eerste eerste hoofdstuk beschrijft daarom in detail de cultuur en levenswijze van deze groep 
mensen.  Tenminste, voor zover wij dit nog kunnen reconstrueren. De bronnen die we over 
Pythagoras hebben zijn namelijk niet allemaal even betrouwbaar. 

In het tweede hoofdstuk maak ik een sprong in de tijd naar de het begin van de 19e eeuw,  de tijd 
waarin Jean Baptiste Joseph Fourier zich bezig hield met de functie analyse. Ik leg beknopt uit hoe 
de Fourieranalyse zich sinds Fourier zich ontwikkeld heeft, en wat de significantie is van deze 
theorie en zijn toepassingen. 

Het derde onderdeel van deze scriptie is interactief. Geluid moet je kunnen horen, en de stapeling 
van sinusoïden moet je kunnen zien. Ik merkte bij het doorwerken van Van de Craats namelijk dat 
ik behoefte had aan geluid (hoe klinkt een kwint?) en grafieken die ik eenvoudig kan manipuleren 
(hoe ziet een sommatie van twee sinussen er uit?). De website die bij deze scriptie hoort, biedt 
leerlingen dat wat ik miste in het boek, en is dus bedoeld als ondersteuning bij het doorwerken van 
Van de Craats. Het geeft antwoord op vragen als: Hoe ziet de grafiek bij een sommatie van 
sinussen er uit, en hoe klinkt dat dan? Hoe klinkt een kwint, en een octaaf? De website helpt 
leerlingen om de theorie die Van de Craats biedt te zien en horen, en helpt ze daardoor om dit 
beter te begrijpen. 
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2 Pythagoras van Samos (ca. 580 – 500 v.Chr.)

2.1 Bronnen over het leven van Pythagoras

Over het leven van Pythagoras is veel geschreven. Helaas hebben we geen geschreven bronnen 
van de hand van Pythagoras zelf, noch van zijn eerste leerlingen. De eerste bronnen dateren van 
ongeveer 2 eeuwen na het leven van Pythagoras. Hierdoor is alles wat we van Pythagoras weten 
onzeker. Er zijn eigenlijk twee personen Pythagoras: de historische persoon, en de mythische 
persoon aan wie veel meer is toegeschreven dan hij daadwerkelijk heeft gedaan. Bronnen die 
dicht bij het leven van Pythagoras staan zijn verloren gegaan, we kennen deze bronnen alleen 
door verwijzingen in latere publicaties. Het zal altijd onduidelijkheid blijven wie de historische 
persoon Pythagoras was; mijns inziens past deze onzekerheid prima bij de geslotenheid van de 
Pythagoreïsche school en de mythische proporties die Pythagoras in de loop der eeuwen heeft 
verkregen.

De meest uitvoerige bron over het leven van Pythagoras is het werk van Jamblichus van Chalkis 
(ca. 250 – 330 v.Chr.). We weten dat Jamblichus een filosoof was, die een eigen school stichtte in 
Syrië, gebaseerd op de leer van de Pythagoreeërs. Zijn werk over het leven van Pythagoras is 
bewaard gebleven, maar de weinige bronnen die hij noemt vaak niet. Ook bevat het werk soms 
tegenstrijdigheden. 

Een iets oudere, bondiger geformuleerde bron is een biografie geschreven door Porphyrius (ca. 
235 – 305 v.Chr.). Over Porphyrius is zo mogelijk nog minder bekend dan over Jamblichus. 
Porphyrius is consistenter in het noemen van bronnen, maar ook hier geldt dat de bronnen die hij 
noemt vaak niet bewaard zijn gebleven.

Hun biografieën in de vertalingen van Van Rooijen-Dijkman [11] zijn de basis voor de volgende 
paragrafen1. Zij stelt in de inleiding op de vertalingen dat men ervan overtuigd is dat Jamblichus 
het werk van Porphyrius niet gebruikt heeft, maar dat overeenkomsten in hun werken het gevolg 
zijn van het gebruik van gelijke bronnen. 

Patrick Roussel heeft een prachtige website [22] samengesteld met Engelse vertalingen van de 
vier biografieën van Pythagoras en teksten over de Pythagoreeërs die zijn overgeleverd. De 
vertalingen zijn van Kenneth Sylvan Guthrie en gepubliceerd in zijn boeken The Life Of Pythagoras 
(1920) en Pythagorean Library. Omdat Van Rooijen-Dijkman soms verwijst naar Diogenes Laertius 
heb ik deze website gebruikt om deze verwijzingen op te zoeken.

Tot slot heeft het tijdschrift Hermeneus een themanummer over Pythagoras samengesteld in 1981 
[8]. Enkele artikelen uit dit themanummer zijn direct gebruikt als bron voor dit hoofdstuk, de overige 
artikelen bieden een goede basis voor verdere verdieping in Pythagoras en de Pythagoreeërs.

2.2 Het leven van Pythagoras

Ongeveer 580 v.Chr. is Pythagoras geboren op het Griekse eiland Samos. Zijn vader was de 
handelaar Mnesarchus, waarvan het onduidelijk is of hij afkomstig is van Samos zelf of dat hij uit 
Syrië kwam en op Samos huwde met Pythagoras' moeder Pythais, afstammeling van de stichter 
van Samos. Volgens sommigen zou Pythagoras de zoon zijn van de god Apollo en Pythais. Zowel 
Jamblichus als Porphyrius citeren een Samische dichter (zonder diens naam te noemen):

“Pythagoras, ter wereld gebracht voor Zeusgeliefde Apollo door Pythais, de schoonste  
van alle Samische vrouwen” [Jamblichus §5, Porphyrius §1]

De vader van Pythagoras zorgde ervoor dat hij een goede opleiding kreeg, onder andere van 
Pherecydes, die soms de leermeester van Pythagoras wordt genoemd [19]. Op ongeveer 18 jarige 

1 Als ik verwijs naar een paragraaf in Jamblichus of Porphyrius, dan is de nummering van de paragrafen 
die ik gebruik, gelijk aan de nummering in de genoemde vertaling van Van Rooijen-Dijkman.
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leeftijd verlaat hij Samos. Hij gaat naar het eiland Milete, waar hij Thales van Milete ontmoet en bij 
hem en zijn leerling Anaximander in de leer gaat. Thales was toen al een zeer oude man, en stuurt 
hem naar Egypte. Jamblichus zegt dat Pythagoras 22 jaar in Egypte verblijft. Hij gebruikt deze tijd 
om geometrie en astronomie te bestuderen als mede de rituelen rondom de goden. 

Het verblijf van Pythagoras in Egypte komt tot een einde als Cambyses II Egypte binnenvalt en 
Pythagoras gevangen neemt en meevoert naar Babylon. Gedurende de jaren dat Pythagoras bij 
de Babyloniërs verblijft, ontwikkelt hij zich verder op het gebied van de getallenleer, muziek en 
andere wetenschappen. Ook bekwaamt hij zich verder in de godsdienstige rituelen. Op 56 jarige 
leeftijd keert Pythagoras terug naar Samos. Hij sticht in Samos een school, maar Jamblichus zegt 
dat zijn manier van lesgeven niet door de Samiërs gewaardeerd werd. 

Naast zijn school trekt Pythagoras zich vaak terug in een grot, waar hij zich verdiept in filosofische 
kwesties. Hij verwerft kennis over vele zaken en slaagt erin dit alles rekenkundig of meetkundig te 
bewijzen. Geen van zijn volgers zou ooit het niveau van Pythagoras evenaren: ze zagen 
Pythagoras als een aan de goden gelijke persoon, en het was voor zijn volgers ondenkbaar om 
ook maar te streven naar kennis van dezelfde omvang en diepgang zoals Pythagoras die bezat.

Na enkele jaren verlaat Pythagoras zijn vaderland Samos, en verruilt het voor Croton in Italië. Daar 
krijgt Pythagoras vele volgers, die opgedeeld worden in twee groepen. De groep die het dichtst bij 
Pythagoras stond, leefde volgens zijn regels en in zijn leefgemeenschap. Deze groep wordt ook 
wel de filosoferenden of mathematici genoemd. Daarbuiten leefde een grotere groep die wel 
overdag binnen de leefgemeenschap was, maar 's avonds daarbuiten leefde en zich minder aan 
de wetten van Pythagoras hoefde te conformeren. Deze groep werd de akousmatici genoemd.

Zowel mannen als vrouwen behoorden tot de filosoferenden. Dit is bijzonder omdat ten tijde van 
Pythagoras de vrouw niet overal de zelfde rechten had als de man. Zo wordt Theano genoemd als 
één van de eerste feministen [23]. Zij is volgens sommigen de vrouw van Pythagoras, terwijl 
anderen haar zijn dochter noemen. Daarnaast was ze een vooraanstaand Pythagoreeër, en heeft 
ze de leer van Pythagoras verder verspreid [24]. 

Pythagoras krijgt onder zijn volgelingen een goddelijke status: hij wordt vereerd als ware hij een 
god, maar tegen het eind van zijn leven keert de stad zich tegen hem en de Pythagoreeërs, 
volgens Porphyrius doordat Pythagoras Cylon, een invloedrijk man, maar met een slecht karakter, 
weigerde toe te laten tot de Pythagoreeërs. Cylon was dusdanig gekwetst dat hij Pythagoras en 
zijn school belasterde. Er werd een aanslag op de Pythagoreeërs gepleegd (al dan niet in 
aanwezigheid van Pythagoras), en Pythagoras overlijdt in ballingschap in de tempel van de muzen 
in Metapontum. Met het overlijden van Pythagoras en degene die het dichtst bij hem stonden 
verdween ook het de kennis en de filosofie van de Pythagoreeërs die zo lang geheim gehouden 
was. 

Jamblichus meldt dat Pythagoras 100 jaar oud is geworden. Na zijn overlijden wordt de school van 
Pythagoras voortgezet. De bronnen verschillen van mening over wie de opvolger van Pythagoras 
was. Zowel zijn vrouw Theano, als zijn zoon Telaugus wordt genoemd. Maar Jamblichus noemt 
Aristaeus als opvolger, niet alleen als leider van de Pythagoreeërs, maar ook als man voor 
Theano.

2.3 Het leven van de Pythagoreeërs

Ten tijde van Pythagoras waren de Grieken een volk dat leefde van de handel. Ze bereisden alle 
gebieden van de bekende wereld. De steden waren zelfstandige steden genaamd πόλις (pólis). De 
manier waarop een polis werd geleid verschilde, maar typerend  is dat elke polis door wetten en 
regels geleid werd. Hierdoor werden de burgers uitgedaagd tot debatteren. Katz [12] 
beargumenteert in zijn inleiding op het tweede hoofdstuk dat dit leidde tot de noodzaak tot precieze 
bewijzen, waardoor de het wiskundig denken zich kon ontwikkelen. 

De school van de Pythagoreeërs is zowel religieus als filosofisch van aard. De doctrine die 
Pythagoras zijn volgelingen oplegde behelst het gehele leven: πυθαγόρειος τρόπος τoῦ βίου (de 
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Pytahgoreïsche levenswijze, [14] p. 1212). De regels werden aukousmata (hoorsels) genoemd. De 
akousmatici leefden volgens deze regels. Dit betrof de grootste groep volgelingen van Pythagoras. 
Alleen de mathematici kregen de mathemata (leringen) te horen. Hier werd gefilosofeerd over de 
kosmologie, muziektheorie en wiskunde.

Een jongeling die wilde toetreden werd eerst door Pythagoras gekeurd. Zowel zijn lichamelijke 
verzorging, als zijn karakter moest in balans zijn. Als een aspirant door de keuring kwam, negeerde 
Pythagoras hem of haar daarna gedurende drie jaar om te testen of de aspirant wel volhardend 
genoeg was. Daarop volgde een vijfjarige periode van zwijgen,  waarin ze buiten de zaal mochten 
luisteren naar Pythagoras. Pas als ze ook deze vijf jaar voldoende groei getoond hadden, werden 
ze toegelaten in de zaal, en mochten ze Pythagoras zelf ook zien. Hieruit is overigens de 
uitdrukking “een pythagorisch zwijgen” ontstaan.

De levenswijze van de Pythagoreeërs werd gekenmerkt door rituelen. Zo was men verplicht om 
alvorens in te slapen te reflecteren op de activiteiten van de dag. De reflectie geschiedde door het 
beantwoorden van drie vragen: “Waar ging het fout? Wat heb ik gedaan? Welke plichten 
verzuimde ik?” [Porphyrius §40]. Bij het opstaan werd men geacht goed na te denken over de 
doelen van de komende dag. Ook maakte men elke ochtend alleen een wandeling om het eigen 
denken in harmonie te brengen alvorens met anderen te spreken [Jamblichus §96].

De maaltijden van de Pythagoreeërs waren vegetarisch. Ook bonen en verschillende vissen waren 
vanwege uiteenlopende redenen taboe. Personen wiens leven niet volledig in het teken stond van 
de filosofie, mochten wel vlees eten, maar hij adviseerde eenieder om in elk geval het hart en de 
hersenen niet te eten. Hij zag deze organen als de basis voor alle het leven en denken (de ziel zou 
zich in deze organen bevinden). 

Pythagoras' ideeën kunnen als volgt samengevat worden [19]:

1. Alles is wiskundig van aard;

2. Filosofie kan gebruikt worden voor geestelijke verbetering;

3. De ziel kan ontstijgen in eenheid met het goddelijke;

4. Verschillende symbolen hebben een mystieke betekenis;

5. Iedereen binnen de leefgemeenschap moet uiterst loyaal zijn en geheimhouding 
betrachten.

Bij het eerste punt wil ik nog even stil staan, omdat dit uiteindelijk ook voor de muziek een 
belangrijk onderdeel is. Jamblichus [§162] citeert Pythagoras als volgt: “op het getal lijkt alles”. 
Mansfeld [13] legt uit hoe Pythagoras het onbegrensde kende en de eenheid, en van daaruit zijn 
wiskunde opbouwde, zij het beperkt tot de verzameling der natuurlijke getallen en verhoudingen 
van deze natuurlijke getallen, wat we nu het positieve deel van de verzameling rationale getallen 
zouden noemen.

De getallen werden in de tijd van Pythagoras voorgesteld door stenen, die ze in diverse 
geometrische vormen legden. Getallen hebben elk naast waarde ook hun eigen betekenis. Zo 
staat het getal 1 voor de eenheid, zoals die uit het onbegrensde werd 
genomen. Een bijzondere plaats is gereserveerd voor het getal 10: de 
“oorzaak van het goddelijk en hemels zowel als van het menselijk 
leven' ([13] p. 85). 

De tetraktys  (τετρακτύς = groep van vier) is een mystiek symbool van 
de Pythagoreeërs, dat vaak in de vorm van een gelijkzijdige driehoek 
wordt weergegeven. Het is de optelsom van de eerste vier getallen 1, 
2, 3 en 4 die opgeteld het heilige getal 10 vormen. De tetraktys vormt 
tevens de basis voor de harmonische verhoudingen, die in de 
volgende paragraaf wordt besproken. 

2 Gevraagd is om verwijzingen op te nemen als [12, 121], helaas biedt het verwijzingensysteem van 
LibreOffice waarin dit werkstuk is gemaakt niet deze mogelijkheid. Vandaar dat ik voor dit alternatief kies.
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De tetraktys was voor de Pythagoreeërs zeer belangrijk, wat blijkt uit de onderstaande 
pythagorische eed:

“Nee, bij de uitvinder van de tetractys, de kern onzer wijsheid, bron die de wortels 
bevat van het altijd stromende worden” [Jamblichus §150]

“Nee, bij de man die aan ons geslacht de tetractys verschaft, die van de eeuwige 
stroom der natuur de bron en de wortel bevat” [Porphyrius §20]

Pythagoras wordt in deze eed, net als de goden, niet bij naam genoemd, maar als uitvinder van de 
tetraktys. Dit geeft aan hoe hij vereerd werd door zijn volgelingen.

2.4 Pythagoras en muziek

Op één van zijn ochtendwandelingen liep Pythagoras langs een smederij en hoorde de 
verschillende klanken die hamers maakten als zij op het aambeeld sloegen. Pythagoras merkte op 
dat de hoogte van de toon met het gewicht van de hamer te maken had3, en wel in verhoudingen 
van gehele getallen [7]. Terug thuis spande hij vier identieke snaren, en hing onder aan deze 
snaren gewichten. De zakken hadden een gewicht van 6, 8, 9 en 12 eenheden. Hij ontdekte dat de 
snaar met het zwaarste gewicht precies een octaaf hoger klonk dan de snaar met het minste 
gewicht, een verhouding dus van 2:1. Een kwint hoorde hij bij de snaren met een gewicht van 8 en 
12 eenheden (3:2), en samen met de snaar met 9 eenheden gewicht hoorde hij een kwart (4:3).

Pythagoras maakte een 'snarenspanner', met daarin 4 snaren op spanning gezet volgens 
bovengenoemde verhoudingen. Het doel van dit instrument was een hulpmiddel te zijn in het leren 
herkennen van de intervallen. [Jamblichus §115 – 121] Een instrument dat door Pythagoras 
ontwikkeld zou zijn, is het monochord [25]. Het bestaat uit 1 snaar, met een verplaatsbare kam. 
Hierdoor kan de snaar in twee delen opgedeeld worden. Door de snaar in drieën te delen, en de 
kam op twee derde deel te plaatsen hoor je een rein octaaf. Als de snaar in vijven gedeeld wordt, 
en de kam op drie vijfde deel geplaatst wordt, klinkt een reine kwint.

Met behulp van deze basale verhoudingen bouwde Pythagoras de toonladder. Deze toonladder 
was al bekend, maar Pythagoras was de eerste die de wiskundige regelmaat herkende. Voor hem 
was dit een weerspiegeling van de harmonie der sferen. Pythagoras was de enige die deze 
harmonie kon horen. 

“… [ het is de] allesomvattende samenzang van de sferen en de sterren die zich 
daarlangs bewogen, een melodie, voller en vollediger dan de aardse. Haar geluid  
wordt veroorzaakt door de zeer melodieuze en in menig opzicht allerschoonste 
beweging en kringloop die het resultaat is van ongelijke, op allerlei wijze verschillende  
snelheden, sterkten en trillingstijden van klanken, die op elkaar afgestemd zijn in een  
zeer muzikale verhoudingen.” [Jamblichus §65]

Porphyrius [§30] zegt het nog duidelijker:

“... maar zelf luisterde hij [i.e. Pythagoras] naar de harmonie van het heelal, omdat hij  
de algehele harmonie van de sferen en de zich daarin bewegende planeten in zich  
opnam, die wij door de beperktheid van onze natuur niet kunnen horen.”

De muziek die Pythagoras maakt is een afspiegeling van dat wat hij hoort in de harmonie der 
sferen. Zij heeft door de eeuwen velen tot verdere studie van de harmonieën gedreven en 
evenzovele visies daarop opgeleverd. Maar zoals Van den Hout [10] het zegt:

“Eén aspect verandert echter nooit: het belang van getalsverhoudingen en de 
representatie hiervan in de muziek.” [p. 27]

3 Volgens een aantekening in [11] bij Jamblichus §115 blijkt dit overigens niet correct te zijn, de toonhoogte 
staat klaarblijkelijk niet in directe verhouding met het gewicht of de vorm van een metalen voorwerp.
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2.5 De pythagoreïsche toonladder

Pythagoras hoorde dat bij bepaalde verhoudingen van de gewichten aan de snaar de tonen die de 
snaren voortbrengen consonant klinken. Hij vond de kwint, het kwart en de octaaf als bouwstenen 
voor muziek. Maar waarom klinken deze tonen nu zo mooi samen?

Voor het octaaf is dit hedentendage relatief eenvoudig te zien: de frequentie van de toon een 
octaaf hoger is het dubbele van de originele frequentie. Als je een toon speelt, en je analyseert de 
toon (in het volgende hoofdstuk kom ik hier op terug), dan blijkt dat er meerdere frequenties te 
horen zijn. Deze frequenties zijn allemaal veelvouden van de grondfrequentie van de toon. Deze 
noemen we de boventonen van de grondtoon. Bij twee tonen die een octaaf van elkaar verschillen, 
is de hoogste toon, dus een boventoon van de onderste toon, waardoor ze mooi samen klinken. 
We ervaren dit dus eigenlijk als de zelfde toon, en dit verklaart waarom we dit “mooi” vinden.

Voor de verhouding 3:2 geldt dit ook iets dergelijks: een aantal boventonen komen overeen. Als de 
verhouding net niet 3:2 is, dan komen de boventonen niet overeen, en klinkt het interval dus 
dissonant of vals.

Door kwinten te stapelen wordt vervolgens een toonsysteem samengesteld. De pythagoreïsche 
toonladder verkrijg je door zeven kwinten te stapelen, en vervolgens ook al hun octaaftransposities 
te nemen. De frequentieverhouding tot de grondtoon verkrijg je door telkens de onderlinge 
verhoudingen met elkaar te vermenigvuldigen:
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Pik [16] geeft een toonladder met bijbehorende pythagoreïsche verhoudingen:
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Maar hoe  kun je deze tonen nu weer vertalen naar de gestapelde kwinten? Ik neem als voorbeeld 
de d. Deze toon is eigenlijk een octaaftranspositie van de kwint die volgt op de g, ik noem deze 
toon even d'. De verhouding d' : g is dus 3 : 2. Maar nu kun je ook de verhouding d' : c uitrekenen:

d '
c

= g
c
×d '
g

=3
2
×3

2
=9

4

Als je vervolgens d' nu één octaaf lager neemt, dan krijg je de verhouding:

 
d
c
=9

4
×1

2
=9

8

Alle verhoudingen in genoemd in de tabel van Pik kun je nu narekenen. Bij de verhouding c : f 
gebeurt er echter iets vreemds. Dit ligt in het feit dat de zevende toon van de kwintenstapeling 
geen F is, maar een Fis. We kunnen echter ook kijken naar de kwinten voor de C. De toon vóór de 
C op een kwint afstand blijkt wel een F.

De verhouding c : f is dus

 ( 3
2 )

−1

=2
3
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Als ik vervolgens de f een octaaf hoger neem, dan wordt de verhouding dus

f
c
= 2

3
⋅2

1
= 4

3

Een kwint omlaag is dus het zelfde als een kwart omhoog. We hebben nu dus een toonladder 
waarin we de kwart, het kwint en het octaaf van Pythagoras terugvinden. 

Uiteindelijk blijkt dat we nooit een gelijke toon gaan vinden, hoe ver we ook omhoog of omlaag 
kwinten stapelen. Met “gelijk” bedoel ik dan precies een geheel aantal octaaftransposities hoger of 
lager dan een andere toon. Benson [1] laat dit zien door de rij met kwinten verder uit te breiden 
totdat je een toon krijgt die wij nu (op een piano) als equivalent beschouwen: As en Gis [§5.3, p. 
156]. Hij transponeert alle tonen een aantal octaven, zodat ze netjes binnen het octaaf boven de 
grondtoon C blijven (verhouding groter dan 1:1 en kleiner dan 2:1).

Vanaf de grondtoon C omhoog:

toon C G D A E B Fis Cis Gis

Ratio ( 3
2 )

0

( 3
2 )

1

( 3
2 )

2

( 3
2 )

3

( 3
2 )

4

( 3
2 )

5

( 3
2 )

6

( 3
2 )

7

( 3
2 )

8

x
C

1
1

3
2

9
4

27
8

81
16

243
32

729
64

2187
128

6561
256

 n octaaf 
omlaag

27
16

81
64

243
128

729
512

2187
2048

6561
4096

Vanaf de grondtoon C omlaag:

toon C F Bes Es As

Ratio ( 3
2 )

0

( 3
2 )

−1

( 3
2 )

−2

( 3
2 )

−3

( 3
2 )

−4

x
C

1
1

2
3

4
9

8
27

16
81

n octaaf 
omhoog

4
3

16
9

32
27

128
81

We hebben nu de twaalf tonen die we op een piano in een octaaf terugvinden. Omdat we nu 
vinden dan de Gis en As eigenlijk gelijk zijn, zou dus hun onderlinge verhouding 1:1 moeten zijn. 
De vraag is nu of geldt:

6561
4096
128
81

=
1
1

?

We herschrijven deze breuk:

38

212

27

34

= 38

212 ×
34

27 =
312

219 =
531441
524288

=1,0136…≈1

We zien nu dus dat dit Gis en de As niet exact gelijk zijn. De Pythagoreeërs realiseerden zich al 
dat de twaalfde gestapelde kwint 7 octaven lager bijna gelijk was aan de toon waarmee je gestart 
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was. Dat dit niet precies zo is, wordt de Pythagoreïsche komma genoemd. Dat is de verhouding 
die we ook hierboven berekend hebben:

( 3
2 )

12

⋅( 1
2 )

7

=
312

219

Dit betekent dus ook dat er bij de stemming van een piano waar het octaaf in 12 halve tonen wordt 
opgedeeld een niet volledig correcte stemming verkregen wordt. Een octaaf op een piano is 
gestemd in de verhouding 2:1. De halve tonen zijn 'echt' halve tonen op de piano. Dat betekent dat 
het octaaf is opgedeeld in 12 gelijke partjes (c' een octaaf hoger dan c):

c
c '

=1
2
=halve toon12 → halve toon=12√ 1

2

Van c naar g zijn 7 halve tonen op de piano. De verhouding is dus

c
g
=(12√ 1

2 )
7

=0,6674…= 1
1,4983…

= 2
2,9966…

≈2
3

Je ziet hier dus dat de kwint op een piano iets afwijkt van een 'echte kwint'. De 'echte kwint' 
noemen we een reine kwint. Een piano heeft dus altijd valse kwinten, maar door te kiezen voor 
deze stemming wordt het transponeren naar een andere toonsoort eenvoudiger. Dat is een reden 
dat uiteindelijk toch voor deze stemming gekozen van de piano gekozen is ([4] §5.5).

Vanwege de beperkte omvang van deze scriptie, wordt de geschiedenis van de muziek niet verder 
beschreven. Belangrijke stappen in het tot stand komen van de gelijkzevende stemming op de 
piano (en alle andere stemmingen die voor deze consensus tot stand kwam uitgeprobeerd zijn) 
beschrijf ik niet. Van de Craats en Takkens [3] bespreken bijvoorbeeld hoe de gelijkzwevende 
stemming van de piano tot stand is gekomen. Van den Hout [10] beschrijft hoe Kepler probeerde 
om de harmonie der sferen die Pythagoras kon horen terug te vinden in de beweging van de 
planeten. Deze twee bronnen bieden een goed startpunt om verder te lezen over de ontwikkeling 
die de muziek door de eeuwen heen meemaakt.
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3 Jean Babtiste Joseph Fourier (1768 – 1830)

3.1 Het leven van Fourier

Fourier groeit op in de periode voorafgaand aan de Franse Revolutie; hij is 21 jaar als de Bastille 
wordt bestormd. Hij groeit op in een militaire school, waar hij door de geestelijken geplaatst wordt 
nadat zijn vader overlijdt ([12], p. 781, [26])4 op negenjarige leeftijd. Zijn droom om officier 
([5], p. 203) of ingenieur ([12], p. 781) in het leger te worden viel in duigen, omdat zijn vader 
'slechts' kleermaker was5. Zijn tweede keuze was een opleiding tot priester, maar die werd 
afgebroken toen hem een baan als leraar wiskunde werd aangeboden.

Hij ondersteunde de Franse Revolutie en trok met Napoleon naar Egypte. Bij terugkomst in 
Frankrijk werd hij tot prefect van de Isère benoemd, een bestuursfunctie waarnaast hij tijd zag om 
zijn wiskundig werk voort te zetten. Zijn wetenschappelijke werk zorgde er uiteindelijk voor dat hij 
in 1822 tot secrétaire perpétuel6 van de afdeling wiskunde van de Académie des sciences werd 
benoemd. Deze functie bekleedde hij tot aan zijn dood in 1830. 

3.2 Fourierreeks

Fourier is het meest bekend vanwege de naar hem genoemde Fourierreeks. Ze worden 
tegenwoordig gebruikt in de digitale signaalanalyse. De basis voor de Fourierreeks ligt in zijn 
belangrijkste werk, het essay Théorie analytique de la chaleur (1822). Op basis van een 
toepassing in de warmteleer formuleert Fourier in dit artikel een nieuw wiskundig principe: elke 
differentieerbare functie kan, gegeven een bepaalde nauwkeurigheid, geschreven worden als een 
som van sinus- en cosinusfuncties ([15], p. 210). Fourier beperkt zich echter wel tot periodieke 
functies op een gesloten interval (bv. [0, 2π] , [12] p. 782).

De trilling van een snaar is een periodieke functie. De samenklank van de grondtoon met een 
aantal boventonen is dus een som van periodieke functies. Van de Craats ([4], §2.1) legt de 
leerling zeer beknopt uit hoe je een toon kunt ontleden en kunt weergeven als een som van 
cosinussen, waar de frequentie telkens een veelvoud is van de grondtoon. Hij begint met de 
algemene vorm van een periodieke functie behorende bij een toon (zonder boventonen):

A cos(ω t+φ)

Met A de amplitude, ω de hoekfrequentie en φ de fasehoek, met de hoeken in radialen. De 
hoekfrequentie is gedefinieerd door ω=2π f , met f de frequentie van de toon in Herz.
Door het geluid dat een bepaald instrument maakt bij een gegeven toon te analyseren, kun je 
onderzoeken welke boventonen meeklinken. De amplitude bepaalt de sterkte waarmee de 
boventoon klink. De amplitude voor de grondtoon is meestal veel hoger dan de amplitude van de 
boventonen. De amplitude en de fasehoeken van de boventonen bepalen de klankkleur van het 
signaal. De samenstelling van de noot C bij een viool is bijvoorbeeld anders dan bij een trompet.

We kunnen het geluid dat een instrument voortbrengt dus opschrijven als een som van 
cosinussen:

A1 cos(ω t+φ1)+A2 cos (2ω t+φ2)+A3cos (3ω t+φ3)+…

Als twee tonen niet mooi bij elkaar passen, dan horen we de toon een “golvende” beweging 
maken. Dit noemen we zwevingen. 

4 Volgens [27] heeft zijn vader hem verlaten.
5 Een dergelijke functie was in die tijd voorbehouden aan de adel. Dit kan een reden zijn waarom Fourier 

zich aansloot bij de Franse revolutie.
6 “permanente secretaris”, Katz ([27], p. 781) vergelijkt dit met de huidige functie van directeur.

WiHP : Wiskunde en Muziek (2047837) 10 / 17



We kunnen dit laten zien door twee frequenties te nemen die dicht bij elkaar liggen, en de som van 
deze twee golven te nemen, één met een frequentie van 230 Hz (rood), en één met een frequentie 
van 240 Hz (blauw).

Als deze twee tonen samenklinken, dan zie je het volgende:

De amplitude (= luidheid) van het samengestelde signaal vertoont nu dus zelf een periodiek 
verband. Dit is ook wat je hoort.

We kunnen de frequentie van deze amplitudewisseling nu zelfs berekenen door gebruik te maken 
van de volgende regel uit de goniometrie:

cosα+cosβ=2 cos(α−β
2 )cos(α+β

2 )
Hieruit volgt:

cos (240⋅2π t)+cos(230⋅2π t)
=2 cos (5⋅2π t ) cos (235⋅2π t)

Je ziet dus dat het hoogfrequente signaal vermenigvuldigd wordt met een laagfrequent signaal van 
5 Hz. Je hoort eigenlijk een toon van 235 Hz, waar de amplitude 5 keer per seconde van 0 naar 2 
gaat: we horen dus 5 zwevingen per seconde. Bij het stemmen van een gitaar of piano wordt hier 
bijvoorbeeld gebruik van gemaakt. Met de stemvork wordt een toon van 440 Hz (de A) 
geproduceerd. Men slaat vervolgens de A-snaar aan en verandert de spanning op de snaar. Zodra 
je de zwevingen hoort zit je erg dicht bij de juiste toon. Door nu de spanning op de snaar zo te 
maken dat er geen zwevingen meer hoorbaar zijn, is de snaar juist gestemd ([1], §1.8).

De algemene vorm van een Fourierreeks is:

f (θ)=1
2
ao+∑

n=1

∞

(an cos (nθ)+bn sin(nθ))
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Deze som die nu bekend is als de Fourierreeks, noemt men ook wel een trigonometrische reeks. 
De vraag is nu of je altijd een som van sinussen en cosinussen kunt vinden die een gegeven 
periodieke functie beschrijft. 

De eerste stap is het vinden van de coëfficiënten van een gegeven trigonometrische reeks 
([1], §2.2 en  [2], p. 115). Deze coëfficiënten kun je berekenen aan de hand van een aantal 
eenvoudige integralen, die je met de dubbele hoek formules herschrijft:

∫
0

2π

sin (nθ)cos(mθ)

=∫
0

2π
1
2 (sin (n θ+mθ)+sin (n θ−mθ))

=1
2
∫
0

2π

(sin ((n+m)θ)+sin ((m−n)θ))

=1
2

[cos ((n+m)θ)+cos((n−m)θ) ] 2 π
0

=1
2

(cos (0)+cos(0)−(cos ((n+m)2π)+cos ((n−m)2π)))

=1
2

(1+1−(1+1))

=0

Op vergelijkbare wijze kun je aantonen dat geldt

∫
0

2π

cos (mθ)cos (nθ)d θ={2π alsm=n=0
π alsm=n>0
0 alle andere gevallen

∫
0

2π

sin(mθ)sin(nθ)d θ={π alsm=n>0
0 alle andere gevallen

Om nu een willekeurige coëfficiënt am te berekenen, blijkt het zinvol om de volgende integraal 
berekenen (met m>0 ):

∫
0

2π

cos (mθ) f (θ)d θ

=∫
0

2π

cos (mθ)( 1
2
a0+∑

n=1

∞

(an cos (nθ)+bn sin(nθ)))d θ

= 1
2
a0∫

0

2π

cos (mθ)d θ+∑
n=1

∞ (an∫
0

2π

cos (mθ)cos(nθ)d θ+bn∫
0

2π

cos (mθ)sin (nθ)d θ)
Doordat we f (θ) vermenigvuldigd hebben met cos (mθ) “verschijnt” de coëfficiënt am , 
omdat nu bijna alle termen in bovenstaande integraal nul worden:

∫
0

2π

cos(mθ)d θ=0

 ∫
0

2π

cos (mθ)cos (nθ)d θ={π m=n
0 alle andere gevallen

 ∫
0

2π

cos(mθ)sin(nθ)d θ=0
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We zien dus dat voor een gegeven m>0 :

∫
0

2π

cos(mθ) f (θ)d θ=πam

En daaruit volgt dan de algemene formule voor am (en analoog bm ):

am=
1
π∫

0

2π

cos(mθ) f (θ)d θ

bm=
1
π∫

0

2π

sin (mθ) f (θ)d θ

Het berekenen van de coëfficiënten van de Fourierreeks is een tijdrovende en lastige taak. Vooral 
als de functie f (θ) een lastige functie is. Maar het geheel is te vereenvoudigen door de 
Fourierreeks te schrijven met complexe e machten.

In ℂ gelden de volgende definities:

e iθ=cosθ+i sinθ cosθ=
e i θ+e−iθ

2

e−iθ=cosθ−isinθ sinθ=
eiθ−e−iθ

2 i

Hierdoor kunnen we de Fourierreeks ook als volgt opschrijven:

f (θ)= ∑
n=−∞

∞

αn e
i nθ{α0= 1

2
a0 m=0

αm= 1
2
am+ 1

2 i
bm m>0

α−m= 1
2
am− 1

2 i
bm m>0

De 3 standaard integralen die we in de afleiding van de coëfficiënten gebruikt hebben, worden nu:

∫
0

2π

e imθe i nθd θ={2π alsm=−n
0 alsm≠−n

En  we kunnen nu de coëfficiënten als volgt berekenen:

αm=
1

2π ∫
0

2 pi

e−i mθ f (θ)d θ

Deze integralen zijn over het algemeen eenvoudiger op te lossen, maar ook hier is het nog steeds 
veel werk. De coëfficiënten zijn nu ook complexe getallen, maar de som van van de Fourierreeks 
neemt natuurlijk alleen reële waarden aan. We gebruiken de complexe getallen dus  alleen maar 
om het rekenwerk te vereenvoudigen. 

3.3 Waarom signaal analyse zo belangrijk is

Fourierreeksen worden vooral veel gebruikt bij signaalanalyse met behulp van de computer. Een 
berekeningen die nu veel (door computers) toegepast wordt is de Fast Fourier transformatie. Deze 
berekening reduceert het rekenwerk, door gebruik te maken van overeenkomsten in de even en 
oneven termen (ervan uitgaande dat het beschreven signaal een even of oneven functie is). Ik ga 
hier niet verder op in, maar Benson ([1] §7.9 - 7.10) legt in enkele pagina's uit hoe dit snelle 
algoritme werkt.

We zien Fourier transformaties bijvoorbeeld ook terug bij het comprimeren van beeld en geluid. 
Het opslaan van alle gegevens kost simpelweg te veel “ruimte”. Bij het surfen op internet, kom je 
de Fourier transformatie (of een afgeleide daarvan) zonder dat je het weet regelmatig tegen. Bij het 
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veelgebruikte fotoformaat JPEG wordt bijvoorbeeld een van de Fourier transformatie afgeleide 
transformatie gebruikt om de afbeelding te comprimeren [32]. 

Door een Fourieranalyse van het signaal te maken, en vervolgens alle coëfficiënten met een zeer 
hoge frequenties te negeren, reduceer je de hoeveelheid gegevens die opgeslagen moeten 
worden. Bij geluid is dit prima te begrijpen: het menselijk oor kan geluiden tussen de 20 Hz en 
20000 Hz horen, en frequenties hoger of lager horen we niet. We voelen lagere frequenties soms 
wel ([1], §1.3). Door nu alle informatie onder de 20 Hz en boven de 20000 Hz te verwijderen, wordt 
alleen onhoorbaar geluid niet opgeslagen. Hierdoor wordt het bestand kleiner, en dus makkelijker 
te versturen en/of op te slaan, zonder dat de kwaliteit voor ons hoorbaar verandert. Een 
vergelijkbare compressie kan bij beeldmateriaal plaatsvinden.

Video en geluid zoals je nu op internet zo veel tegenkomt, zou zonder Fourier nooit haalbaar 
geweest zijn. De compressie die nodig is om zoveel mogelijk informatie in zo min mogelijk bits op 
te slaan is mede hierdoor mogelijk. We spreken in dit geval altijd van lossy compression: dit 
betekent dat er informatie verloren gaat, en nooit meer het “origineel” terug gevonden kan worden. 
Maar door die informatie te verwijderen die wij toch niet kunnen horen of zien, merken we daar 
eigenlijk niets van. De Fouriertransformatie maakt het mogelijk om een signaal te ontleden, en zo 
te ontdoen van de niet-waarneembare componenten, met als prettig neveneffect dat het bestand 
dus vele malen kleiner wordt. 

3.4 Wiskunde, muziek en leerlingen

Een mooie opdracht waarin de toepassing van Fourierreeksen in technologie die leerlingen bijna 
dagelijks gebruiken centraal staat, is de NLT module “De MP3 speler” [30]. In deze module wordt 
uitgelegd hoe belangrijk het is om muziekbestanden minder groot te laten zijn. Een gebruiker van 
een MP3 speler wil namelijk zoveel mogelijk muziek, in een zo goed mogelijke kwaliteit 
meenemen. In §7.3 wordt uitgelegd hoe je van een samengesteld geluid de onderliggende 
sinussen kunt bepalen, en van daaruit wordt ook de Fourier transformatie toegelicht. In plaats van 
het “hele” geluid op te slaan, sla je de coëfficienten van de Fourierreeks op.

In mindere mate is ook de module “Sounddesign” [31] interessant, alleen staat in deze module de 
wiskunde wat meer op  de achtergrond. Hier zou m.i. zou een wiskundige verdieping gericht op 
Fourierreeksen een goede aanvulling zijn. Deze opdrachten maken het mogelijk om de abstracte 
Fourierreeksen op een aansprekende manier te introduceren bij VWO leerlingen. 

Naast deze scriptie heb ik een website gemaakt, waar leerlingen die met het boekje “De juiste 
toon” [4] aan het werk gaan, enkele aspecten van de muziektheorie die beschreven wordt kunnen 
zien en horen. Toen ik met dit boekje aan het werk ging, was dat namelijk een onderdeel dat ik 
zeer mistte, voornamelijk vanwege mijn fragmentarische kennis van de muziektheorie. Dit heb ik 
als een belemmering ervaren bij het bestuderen van dit boekje. De bedoeling van de website is om 
leerlingen die wel geïnteresseerd zijn in muziek en haar relatie met wiskunde, maar die niet erg 
thuis zijn in de muziektheorie een basale ondersteuning te bieden. De website is op dit moment 
zeker nog niet volledig, maar hoop ik in de toekomst verder uit te breiden.
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4 Conclusie
Met geluid in het algemeen, en muziek in het bijzonder hebben we bijna dagelijks te maken. Door 
terug te gaan naar de tijd van Pythagoras, hebben we gezien dat Pythagoras op zoek was naar 
een verklaring voor het feit dat een tweetal tonen soms vals en soms goed samen klinken. Hij vond 
de oorzaak natuurlijk niet, maar kwam wel erg dicht bij een plausibele verklaring. Doordat we nu 
geluid kunnen opsplitsen in de onderdelen waaruit het bestaat, weten we dat een goede 
samenklank ontstaat als de tonen boventonen in overeenstemming hebben, en de formele analyse 
van geluid m.b.v. Fourierreeksen biedt ons de mogelijkheid om de mooiste films levensecht in huis 
te halen. 

Ik heb stil gestaan bij twee momenten in de geschiedenis waar geluid een belangrijke rol speelt. 
De ontwikkeling van Fourierreeksen, die in de negentiende eeuw plaatsvond, maakt het mogelijk 
om de conclusies die Pythagoras trekt in de zesde eeuw voor christus ook te verklaren. Het feit dat 
de piano geen welluidende kwint kan spelen, juist het interval dat Pythagoras zo waardeerde, is 
natuurlijk wel bijzonder. De strijkers en blazers die dit wel kunnen, zullen zich altijd moeten 
aanpassen (en dus 'vals' spelen) als ze samenspelen met een piano. 

Pythagoras, Fourier en de stemming van een piano komen samen in het Zebra-boekje De juiste 
toon van Van de Craats [4], dat de aanleiding en inspiratie vormde voor dit werkstuk. Voor 
leerlingen die enige affiniteit met muziek hebben biedt het Zebra-boekje een leuke toepassing van 
de wiskunde in een vakgebied waar de meeste leerlingen het niet zullen verwachten. Ze maken 
beknopt kennis met Pythagoras en de analyse van geluid.

Tot slot heb ik wel gemerkt dat dit onderwerp, zonder een gedegen basis in de muziektheorie, erg 
lastig is. Gelukkig had ik een hulplijn in Amsterdam, waardoor ik me toch verder heb kunnen 
verdiepen in dit onderwerp, waar ik vooral het lezen over het leven van Pythagoras weer erg leuk 
vond. Muziek en wiskunde blijven altijd nauw met elkaar verbonden, en deze relatie zal altijd 
verder onderzocht worden, al is het maar om te kunnen voorspellen of een nummer een hit wordt, 
voordat het wordt opgenomen7.

7 Zie http://scoreahit.com/, een website waar het onderzoek van de Universiteit van Bristol wordt 
gepubliceerd over een formule die gebruikt kan worden om een hit te voorspellen.
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ISBN 978 90 8998 037 3 (Vertaald uit het Engels).
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5.2 Websites

Alle websites die hieronder genoemd worden zijn in januari 2012 bezocht. De verwerking van deze 
websites is gebaseerd op de informatie die op dat moment op de website stond.

5.2.1 Pythagoras

[19] http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/Biographies/Pythagoras.html  

[20] http://en.wikipedia.org/wiki/Pythagoras  

[21] http://en.wikipedia.org/wiki/Pythagoreanism  

[22] http://www.completepythagoras.net/  

[23] http://nl.wikipedia.org/wiki/Feministische_filosofie  

[24] http://nl.wikipedia.org/wiki/Theano_(filosofe)  

[25] http://nl.wikipedia.org/wiki/Monochord  

5.2.2 Fourier

[26] http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/Biographies/Fourier.html  

[27] http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Fourier  

[28] http://en.wikipedia.org/wiki/Fourier_series  

[29] http://en.wikipedia.org/wiki/Fourier_analysis  

[30] http://betavak-nlt.nl/les/modules_v/gecertificeerd/00013/   [NLT Module De MP3-speler]

[31] http://betavak-nlt.nl/les/modules_v/gecertificeerd/Sounddesign/  

[32] http://www.dspguide.com/ch27/6.htm   [Data Compression]
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